ČE BI BIL PRAVLJIČNI JUNAK …

 Če bi bila pravljična junakinja, bi bila prijazna mala čarovnica. Letela bi s svojo metlo, čarala bi zelišča za bolne
ljudi in imela bi hišico, ki bi se skrivala nekje v hribih. Kuhala bi tudi čarovniške napoje in bila bi čarovniška
učiteljica. Vilinko, Supermenko in Zlatolasko bi naučila raznoraznih čarovnij in urokov. Zelo rada bi postala
čarovnica, vendar se mi zdi, da se mi ta želja ne bo nikoli uresničila. Ko pa se potopim v svoje misli, postanem
čisto prava čarovnica.
Brina Povše

 Če bi bil pravljični junak, bi bil Super kapitan Banana, ki bi rešil svet pred pošastjo Faktor, ki zahteva, da
imamo v šoli matematiko. Skoraj nihče od učencev ne mara matematike, le nekatere punce jo obožujejo. In
jaz, Super kapitan Banana, bi jih rešil matematike. Kako pa bi premagal Faktorja? Tako, da bi ga zvezal s svojo
verigo, ki je neuničljiva, in ga vrgel v ječo, ki je tudi neuničljiva.
Jakob Kovač

 Če bi bil pravljični junak, bi bil

prijazni zmaj. Prijazne in uboge ljudi bi reševal, zlobne pa

kaznoval. Prijaznim in ubogim ljudem bi pokazal, kakšen je pogled z neba. Zlobneže bi odpeljal v zapor, kjer
bi jih varovali zmaji. Naučili bi jih poštenosti in prijaznosti. Ko bi se spremenili, pa bi jih izpustili na prostost.

Urh Grabljevec

 Če bi bila pravljična junakinja, bi bila Zlatolaska. Živela bi v lepem gradu, ki bi bil že od moje praprababice in
prapradedka. Imela bi sobo s balkonom. Oblečena bi bila v dolgo obleko do tal, ki bi bila sinje modre barve.
Lase bi si vsak dan spletla v dve

kiti. Nekaj las bi imela zlatih, zato bi mi bilo

ime Zlatolaska. Ti lasje bi bili zelo

pomembni zato, ker bi z njimi lahko

premagala

moja

prababica naj bi imela moč zlatih las.

Povedano mi je bilo, naj pazim na

svojo moč, saj za vsako dobro dejanje dobim

sedem novih zlatih las. Za vsako

neprimerno dejanje bi sedem zlatih las

izgubila. Revnim ljudem bi lahko

dala hrano in pitno vodo. To bi storila tako,

da bi se prijela za las in si zaželela

določeno stvar. V posebni zlati knjigi bi

zlo.

Tudi

videla, kaj si kdo želi in kje je doma. Če bi hotel kdo komu kaj hudega, bi se prijela za las in preprečila hudobijo.
Za kazen bi šel hudoben človek najprej v šolo, kjer bi se učil, kako postaneš dober. Naslednja kazen bi bila,
da bi moral pomagati pri hišnih opravilih in napisati pisno opravičilo. V zlati knjigi bi bile tudi pasti in za vsako
željo bi morala zelo dobro premisliti, da ni past.
Tako življenje bi mi bilo všeč, ampak bi se ga verjetno tudi kmalu naveličala.

Lana Rupnik

 Če bi bil pravljični junak, bi
Nekega

dne

bil Supermen.

je

vesoljec Šrek prišel na Zemljo in si jo ogledal. Ko je

videl, kakšna je Zemlja, je

ugrabil deklico po imenu Zarja in jo odpeljal na Mars s

svojo

raketo.

Tam jo je zaprl v ječo in ji rekel, da bo uničil Zemljo in

varuha Zemlje. Ko se je

Šrek vrnil na Zemljo, je poiskal varuha po imenu

vesoljsko

Supermen. Hotel ga je pokončati, ampak Supermen je bil močnejši in pametnejši. Borila sta se na ledeniku
med kristali, kjer je Supermen tudi občasno živel. Tam Šrek ni imel možnosti, kajti kristali so bili tudi
Supermenovo orožje. Šreka je zaprl v kristalno kletko, naložil v svojo raketo in odpeljal na Mars. Tam je rešil
Zarjo in skupaj sta se vrnila na Zemljo. Če dobro pogledamo na planet Mars, opazimo kristalno kletko in v
njej Šreka, kako jezno vpije, da bo uničil vse, kar vidi …
Matic Bajc

 Če bi bila pravljična junakinja, bi bila SUPER ŽIVA. Imela bi posebno obleko, s katero bi lahko spreminjala
barve kot kameleon, letela in se spremenila v nevidno. Lahko bi tudi dihala pod vodo brez maske. Imela bi
visoke čevlje z majhnimi petami in skrivnostno zapestnico, ki bi me opozarjala, če je kdo v nevarnosti.
Najboljša lastnost pa bi bila, da bi se lahko pogovarjala z živalmi. Na laseh bi imela modra pramena. Celo
čarati bi znala, saj bi me naučila moja prijateljica Brina. Imela pa bi še tri prijateljice: gozdno vilo Karlo,
princeso Lano in morsko deklico Nežo. Moj sovražnik bi bil Knjigožerec, ki poje vsako pravljico, ki jo vidi. Če
na primer poje Rdečo kapico, se ta spremeni v Zlobno kapico. Moja naloga bi bila, da bi pred Knjigožercem
obvarovala vse pravljične knjige.

Vsaka knjižnica bi imela posebej varovan

vhod, za katerega bi vedeli samo

čarovnica Brina in jaz. Če bi se bližala

nevarnost, bi na moji skrivni

zapestnici začela utripati lučka, kar bi

pomenilo, da se knjižnici približuje

Knjigožer. Takoj bi se s prijateljico Brino

odpravili na reševalno akcijo in

zavarovali vse pravljične knjige. Če pa bi

Knjigožer našel tudi skrivni prehod v Deželo pravljic, bi se morali združiti vsi super junaki, ki smo dolžni
zaščititi pravljice, in skupaj pregnati Knjigožera, kamor spada.
Če verjameš ali ne, se bo ta zgodba zagotovo enkrat uresničila. Jaz sem pripravljena.

Živa Nose

